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دكتورةلا
  و العلوم السياسيةة احلقوق يكل"   ب"  اضرةحم ةأستاذ

  2وهران  -  جامعة حممد بن أمحد
  

  :الملخص

حمایة  إلى الحمایة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتنبع أهمیة توفیر 1یحتاج المستهلك
دفعت العدید من  المستهلك من أنه یمثل الطرف الضعیف في العملیة التعاقدیة، فالرغبة في الربح السریع

وسائل الغش  باستخدامالسریع  إلتباع أسالیب غیر مشروعة لإلثراءالتجار والمنتجین، ومقدمي الخدمات 
 لتوفیر الحمایة له، المشرع العالمي سعىی ، ومن هنا تظهر أهمیة التعریف بالمستهلك الذي2والخداع المختلفة

فاظ للمستهلك، والذي یعني الحرقمیة بعد إتساع مستخدمي اإلنترنت في العالم، بدأ یتبلور مفهوم الحمایة الو 
الوسائط  باستخدامبضائع مغشوشة  وحمایته من الغش أو االحتیال أو شراءااللكتروني على حقوق المستهلك 

ا األدوات التقلیدیة في الواقع األنترناتیة ا یتجاوز أحیانً   .التي تستطیع الوصول إلى كل مكان،وتمارس تأثیرً
  

Summary: 
Consumers need to be protected weather on the national or international level 

, and rely on the importance of providing the consumer  protection which is the 
weak party in the contractual and service profilers’ to follow  forbidden methods for 
fast enrichment by  using the means of fraud and various treats , and here the 
importance of definition consumer show that the global legislator seeps provide 
protection  to him , and after the increase ode internet users in the world , the 
concept of digital consumer protection began to take shape. Which means 
maintaining the electronic consumer rights and protect them from cheating , fraud or 
buy fake by using  media of internet witch can reach all places and sometimes the 
influence exceed traditional tools in reality .. 
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  : مقدمة

قرن      ان وانھ املعرفية، ة صو وا العل اء ال شديدة حقبة ان ، املا القرن إن

بحق املعلومات. العلوم ثورة حققت ال دوات و يم املفا العلمية نتائجھ ابرز دت, ومن م ال

املعلوماتية عصر و جديد عصر إ ق عصور. الطر من عصر ل سانيةول املعرفة , التحول

القانونية وكذلك والسياسية قتصادية و جتماعية اتھ وتأث يمھ   .مفا

أو التقليدية رائم ا أنماط عض اب ارت العل التطور ذا ب ي أن الطبي من ان و

شر نظام وضع إ ماسة بحاجة نصبح فأننا ولذلك التطور ذا ع اعتمادا يؤمناملستحدثة

ديد أي من نا   .3حماي

امل ع ا مصدر ون ي قد ونية لك املعامالت لك املس ا ل يتعرض ال املخاطر و أن

لك املس قبل التحايل و بالغش سلوكھ سم ي ما ا كث الذي التعاقدية العالقة قوى الطرف . و

ا اق اخ حالة كما ، الغ من طر ا يقع قد سرقةكما يتم حيث املنجزة، ونية لك ات لشب

لك باملس يضر نحو ع ا استخدام وإعادة املعامالت.املعلومات حماية يتطلب الذي ، مر

دورا يلعب قد خاصة بصفة ي و لك العقد نطاق عالن و الدعاية أن ع ، فضال ونية لك

إ يدفعھ غلط لك املس إيقاع دفعاعظيما شبكة. التعاقد قوة عتبار أخذنا ما إذا خاصة

لك للمس ولة وس سرعة النفاذ ع والقدرة عالن الدعاية، ، التأث شار، ن حيث من نت ن

وعملھ مسكنھ محاصر أنھ شعر أصبح ن. ح ملؤامرت ية أنھ وان فوات عد شف . ليك

الدع وسائل من ، عنو ا سوق ال السلعة صاحب املنتج أو التاجر قبل من والثانية، عالن و اية

ت ن ن ق لھ. طر يتعرض الذي والتحايل الغش من ي و لك لك املس حماية ستوجب ، ذلك ل

نت ن ع ونية لك التجارة عقود خالل ي  4.من الكالسي لك للمس مائية ا القواعد ل ف

؟قادر  ي و لك لك للمس مان و من توف املساواة قدم ع   ة

ول املدنية:املبحث ماية الرقميا لك   املس

الرديئة،  النوعية ذات أو منة غ املنتجات من ن لك املس حماية ع عمل حركة

م تحم كما التغليف، أو يف التص أو الدعاية داع ا منومن تحد ال نية امل جراءات من

الدول . املنافسة من العديد شطة لك املس حركة أو لك املس ع, وحماية ركة ا ذه شتمل و

ومية ا لإلجراءات باإلضافة م أنفس ون ل املس ا يقوم ن. شاطات لتأم ركة ا ذه س و

ون  ل املس ن يتمكّ ح ع البضا عن افية السلعمعلومات شراء يحة قرارات اتخاذ من

أذًى أو ٍب طَ عَ أي عن ض عو ع صول ل الة الفعّ الوسائل لك املس م علّ أن تحاول كما دمات؛ وا

الفاسدة ع البضا بھ   .ّس
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ول ي: املطلب و لك و ي الكالسي لك باملس ف   التعر

 التقليدي لك املس وم   مف

يتعلق عندما لك املس ف عر تم سية الفر ة دار ة الدور شرات ال مر إحدى

اص" باملنتجات من م عول من وحاجاتھ اصة ا حاجاتھ إلشباع ا ستخدم الذي ذلك بأنھ

فيتعلق دمات ا تقديم مجال أما نتھ، م نطاق ا استخدام أو ا ل تحو أو ا بيع إلعادة س ول

أعم مثل سلفا م ل اململوكة املادية م أموال ع أعمال ل ش ا م باملستفيدين أومر الصيانة ال

ا م مستفيدا ص ال ون ي ال دمات ا أو   ".صالح

 وم ي مف و لك لك   : املس

و شراء من املختلفة ونية لك العقود م ي الذي ص ال ذلك وانتفاع و وقرض أيجار

دون  العائلية أو صية ال حاجاتھ إلشباع وخدمات سلع من يحتاجھ ما ل توف أجل من ا أنوغ

ا وإصالح شياء ذه ة ملعا الفنية ة ا لھ تتوافر أن ودون ا ق سو إعادة ذلك من  .يقصد

قم- القانون لك املس عرف فلم زائري ا املشرع املرسوم89/02أما خالل من عرفھ انھ إال

رقم الصادرة90/39التنفيذي الغش وقمع ودة ا برقابة ل{ 30/01/1990املتعلق لك املس

بث يقت معص خدمة أو منتوجا مجانا أو حاجاتھينةمن لسد ي ا ال الوسيطي لالستعمال

بھ يتكفل حيوان أو أخر ص حاجة أو صية زائري} .ال ا املشرع نقلھ ف التعر ونفس

لك املس ماية ديد ا القانون بموجب. بموجب لك املس أيضا زائري ا املشرع عرف وقد

ة 04/02القانون التجار املمارسات ع املطبقة بالقواعد أو: " املتعلق طبي ص ل لك املس

م ع طا ل من ومجردة عرضت خدمات من ستفيد أو للبيع قدمت سلعا يقت   ".معنوي

ي الثا ي: املطلب و لك لك املس   حقوق

عالم: أوال ي و لك لك املس   .حق

قيقية ا املعلومات افة ب خر املتفاوض بالن أو باإلرشاد او باإلعالم املتفاوض م يل

بالعقد ال, املتعلقة امل ه ضم ع باعتماده ماليا و تقنيا و فنيا املطروحة العملية مالئمة مدى عن

ال ,  عقد بھ ج ل مالية أو فنية مسائل املتفاوض تخصص عدم ستغل عنھفال يخفي باال يناسبھ

و باملصارحة م يل أن متفاوض ل ع ستوجب مما حقيقتھ علم امر مخدوعا كھ ي ال و ئا ش

إبرامھ و العقد ن و ت مرحلة النصيحة و الشفافية و   . 5التبص

ن املادت عام مبدأ ل ش ع لك املس إعالم إلزامية إ زائري ا املشرع أشار قد -17و

رقم18 القانون اير25املؤرخ09/03من الغش2009ف قمع و لك املس بحماية املتعلق ل* و ع
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ايضا ذلك يتج و الك لالس يضعھ الذي باملنتوج املتعلقة املعلومات ل ب لك املس علم أن متعامل

املادة ورد رقم04بما القانون يحد26/06/2004املؤرخ04/02من عالذي املطبعة القواعد د

ة التجار و, املمارسات السلع فات عر و بأسعار ائن الز اعالم ا جو و ع البا يتو أنھ تق وال

رقم املرسوم زائري ا املشرع اكده ما و و البيع شروط و دمات -11-10املؤرخ90/367ا

الغذائية1990 املواد تقديم و بالوسم وج, املتعلق لكع للمس املادي عالم   ..  6وب

اص 1978 جانفي 06  17 رقم تحت الصادر الفر القانون  وحسب -  باملعلوماتية وا

ات، ر لك يحق وا اصة البيانات ع طالع للمس ا، للتحقق بھ ا  بالبيانات حتفاظ يجوز  ال وأنھ م

اصة   .7للتعامل الالزمة املدة خالل إال املصرفية ببطاقة ا

العقود عض ونية–وتحرص لك التجارة و-مجال ية الضر باألعباء إعالمھ ع

تصل بل كية، مر العقود عض ال ا و مثلما مفصلة، قة بطر وذلك ا، يتحمل ال مارك ا

ي ح لك املس ذلك بحماية تتعلق ال ن بالقوان ن لك املس بإعالم أحيانا االرغبة إل الرجوع لھ مكن

العقد إبرام  8قبل

أساسية نقاط ثالث يتضمن عالم ق   :ا

 ا باعتبار املعروضة دمات ا أو للسلع ة املم صائص با التوضيح و التبص

والتقليد للغش ية لك املس يقع ــا إطار و التعاقد، ع لك املس لدى الرئ  .الباعث

 دمات وا السلع بثمن والتوضيح  .التبص

 العيوب بضمان ع البا ام ال ذلك من لزامية البيانات عض ع التوضيح و التبص

علم ال الذي لك للمس حماية الشرط ذا من عفاء ع تفاق جواز وعدم لك، املس قبل فية ا

التا أو املنتج د اج ال فية ا العيوب ابحقيقة إخفا   .جر

املواد ت عا عام111/2،113/3وقد الصادر الفر القانون حماية1993من شأن

عام صدرت عات شر الواردة النصوص عض عن فضال املوضوعات ذه لك شأن1978املس

سا فر لك املس   .حماية

ا شأن الفر النموذ العقد أن إليھ شارة تجدر عاموما الصادر ونية ليك لتجارة

سمية1997 بياناتھ استعمال ع ضمنا أو صراحة وافق قد لك املس ان إذا ما تحديد أوجب قد

وخصوصياتھ لك املس أسرار حماية ذلك من دف ال العقد، ذا بمناسبة ا تلق يتم   .9ال

الصادر ي ورو التوجيھ عليھ النص تم ما و حماية15/12/1997و ق ا تب حيث

صية ال بياناتھ وحماية لك   .املس
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أو سلعتھ عن لك املس بص ب ملزم ونية لك التجارة املتعاقد أن إ نخلص سبق، مما

ح لك للمس وشامل اف علم يحقق نحو ع ة ر و ا البيانات بذكر وملزم ا، عرض ال خدمتھ

إراد أن القول العقديمكن ف إ يؤدي ام ل ذا خالل وأن تقاعده، حال حرة انت لك املس ة

يطالب أن الضرر أصابھ الذي لك املس يمكن كما س، تدل أو غلط لك املس وقوع حالة

مقت ض التعو ذا ل ان إن ضرار عن ض   .10بالتعو

لك: ثانيا إاملس عن العدول وحقھ ي و العقدلك   .برام

للتفك وقتا إعطائھ دون دامات ا و السلع عن بالبيانات علما لك املس إحاطة من جدوى ال

العقد إبرام ع قدام ع. قبل لك املس يج ال القانون و لإلعالم، املكمل و التفك عت حيث

الفر التعب حسب امل أو معھ املتعاقد يلزم ولكن ، يفكرالتفك أن لك للمس فرصة ك ي الذي

التعاقد ع قدام   .قبل

تتمثل عة شا رة ظا ع القضاء و لك املس قبل امل أو للمتعاقد لزام ذا من دف وال

نحو ع ا، عل التوقيع عد إال ن لك للمس العقود نماذج سليم رفض إ ن ني امل عض وء

الطر  ذه لك املس اميحرم ل ذا و إبرامھ، قبل العقد شروط املسبق للتفك انية إم من قة

إلزاميا أمرا العقد إبرام قبل لك املس إ العقود نماذج سليم   .يصبح

خ بتار الصادر الفر القانون عليھ نص ما ام ل ذا ع ية ا مثلة لية12ومن جو

ح1971 باملراسلة التعليم ستةشأن م يجب أنھ إ ش ن) 06(يث ب قل ع املة أيام

لك املس باطال) الدارس(تلقي ان وإال العرض ذا وتوقيع إليھ، املقدم   .للعرض

قانون عليھ نص لية13وما لك1979جو املس حماية قانون و العقاري قراض شأن

ا1993لعام مد لة م توف من بد ال أنھ القرضمن ملشروع ض املق سليم خ تار من أيام عشرة

يجب بل املدة، ذه خالل العرض ع املوافقة و املدة ذه تجاوز ض للمق يجوز وال عليھ، املعروض

العرض ذا قبول ثم املدة انقضاء ح يث ال   .عليھ

يتقيد ة إجبار ة ف فرض يحاول املشرع أن السابقة مثلة خالل من لكوا املس ا

التجارة عقود ع بالطبع ذلك سرى و وتدبر ة رؤ ع بناء رضاءه القانون يضمن ح للتفك

ت ن ن ع ونية   .لك

السلعة ي ش أنھ ذلك العدول، ق ا لھ ي و لك لك املس أن اء الفق عض يرى كما

صور رأى وإنما السلعة، ير ولم ت ن ن ق طر نموذجاعن سلم فإذا ، اسب ا شاشة ع ا

من س تدل أو ر غر أو تالعب أي من لھ حماية ھ ف أو العقد إمضاء ثم ومن العدول حق لھ ان ا م

ونية لك التجارة نطاق ع   .البا
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نحو الفر املشرع ة مس تدعم خطوة عت الذي تجاه، ذا الفر املشرع أخذ وقد

ونيةحماي لك التجارة عقود نطاق خاصة لك املس   ة

عام لك املس حماية ن قوان ذلك ع نص القرض1978وعام1971،1972إذ شأن

قانون ا وأخ ، ي ال عد1988لسنة21رقم1988جانفي6س عن البيع عمليات حيث. شأن

وإرجاعھ رده املبيع سليم عد و لك للمس خيحق تار من ة محسو أيام سبعة خالل الثمن داد واس

املبيع   .سليمھ

ه، غ دون لك املس ة ملص مقررة ونية لك التجارة عقود العدول حق أن خ ش

العقد ذا طبيعة ب   .س

التعسفية:  ثالثا الشروط افحة م ي و لك لك  . املس

اعتبار تقت العدالة اعتبارات فإن لذلك دائما، الضعيف الطرف و ي ا الس لك املس

ا ف التعسفية الشروط رد أو ا إبطال ق ا لك للمس ون ي ح إذعان عقود بمثابة العقود   . ذه

شرط أي فإن بالتا و ا، شأ التفاوض يصعب العقود ذه أن إ ترجع ذلك العلة

تھ مص ع اعتداء يمثل ألنھ بإبطالھ املطالبة لك املس ستطيع   .عسفي

نظرا لك للمس سبة بال إذعان عقد و ونية، لك التجارة عقد أن اء الفق عض يرى ذا ل

غالبا ون ي الذي خر الطرف أمام العالقة ذه ضعف الطرف بوصفھ قتصادية لظروفھ

وعمالقة ة قو ات قشر سو ال و عالن ع ائلة قدرة ا ل قتصادية الناحية فإن. من ، نا من

ونيـة لك التجارة عقد مذعنا طرفا بوصفھ لك املس إ النظر تقت العدالة   .اعتبارات

فلك العمالقة ات الشر ذه أن ونية–حيث لك ات-التعامالت شر ا أ ع شبھ

عقو  ار ونيةاحت لك التجارة عقد الضعيف لك املس ة مواج ذعان ة. د ر ا انت أيا

ع تتم ال ائلة ال الدعاية فإن عليھ ، املعروضة دمات ا و السلع ن ب املفاضلة لھ املمنوحة

املس تجعل دمة ا أو السلعة عرض ال ات للشر قتصادية القوة وكذلك ت، ن ن لكشبكة

الشروط املتمثلة ، ا ل عرض قد ون ي ال ذعان ر مظا برفع وذلك ، ماية ا إ حاجة

العقد ا تضمي يجري قد ال   .التعسفية

الطرف تح ذعان، عقود يتعلق فيما خاصة املدنية املعامالت العامة القواعد إن

العقد الضعيف الطرف بوصفھ ا.املذعن عقدذه لك املس ع تطبق ن ح ا عي لقواعد

منھ غمض ما أو العقد، شروط بتفس مر علق سواء املة، حماية لھ تحقق ونية لك التجارة

لك املس ذلك عن ائرة ا الشروط ورفع بإبطال يتعلق فيما   .وكذلك
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املادة نص إ الرجوع الصاد9و الفر لك املس حماية قانون 1992جانفي18رمن

ماية ا مدة ع ،.يؤكد عامة بصفة العقود لك املس حماية اما تطورا يمثل ، ذا أن شك ال

ونية لك التجارة عقود ا   .م

التعسفيةذا، الشروط يخص فإنھ. فيما لك، املس خصوصية ام اح يخص فيما أما

بالعم اصة ا البيانات ة سر ام اح مستوجب حق ام اح وكذلك ن، لك مس م بوصف الء

م حيا أو م صيا تتعلق بيانات أي بث أو شر عدم ام ل ذلك يقت و صوصية، ا

املثال يل س ع م اصة ا املصرفية البيانات وكذلك اصة،   .ا

الثق تورث ونية لك التجارة لك املس بيانات ع حتفاظ فإن التجارةوعليھ، ذه ة

ا استعمال إساءة ثم ومن والسرقة اق خ من مأمن البيانات أن ع. طاملا إيجابا يؤثر الذي مر،

ا ف للتعامل اص يدفع و التجارة  .ذه

ع تتم ال عالن و الدعاية وثائق اعتبار ضرورة ونية لك التجارة ن قوان تتطلب كما

ن ن املنتجاتشبكة لشراء ا إبرام يتم ال للعقود املكملة الوثائق من للتعاقد, ت سبة بال أما

بالسلع عروضا تتضمن ال و العقد طر ن ب ما ندات املس و الوثائق تبادل فيتم التقليدي، ق بالطر

دمات ا فيم. و أنھ ن ح العقد تنفيذ حول الف ا عند مرجع و ا ومزايا ا يتعلقومواصفا ا

ونية الك وسائط ع دمات ا و السلع عن ت ن ن شبكة ع الدعاية ون ت ي و لك بالتعاقد

قد ن الطرف كال ون ي الوسائط ذه بإعدام وأنھ شرائط، أو أقراص ق طر عن أو ت ن ن شبكة ع

العقد بنود تنفيذ شأن ما خالف ل اما مرجعا ق. افتقدا تنص ونيةلذلك لك التجارة ن وان

وثائق ا بوصف ا بمقتضا عالن أو الدعاية تمت ال ونية لك الوسائط ع حتفاظ ضرورة ع

ا شرا لك املس يرغب ال باملنتجات املتعلقة للعقود   .11مكملة

ي الثا الرقمي:  املبحث لك للمس نائية ا ماية   .12ا

قتص التطور عن ورنتج ظ العاملية سواق عن نفتاح إطار خاصة جتما و ادي

ع ترتب ، لك املس ا يحتاج خدمات لتقديم الس ا دف منافسة ة قو طبيعية اص وأ ات شر

امل ن ب التوازن عدم الوضع الطرف13)املتدخل(ذا و و لك املس ن و اقتصادية قوة يملك الذي

العالقة ونيةالضعيف لك ة التجار املعامالت الغش ق طر عن ، .  

زلية رب ا يجة ن جتماعية ياة با املرتبط ة التجار املعامالت الغش أن قيقة وا

ر رة ر ي أ فعن ، املنكر لتغي ر الظوا ذه يحارب املجتمع نجد لذلك ، ن واملنحرف اء ال ن ب

ص الرسول أن ، عنھ قـالهللا وسلم عليـھ منا:" هللا س فل غشنا  . " من

الضار الفعل فمرتكب نوقع) الغش(وعليھ ة عقو ق طر عن ، واملجتمع الدولة قبل من مسؤول ون ي
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لك املس ماية ومتنوعة عديدة ووسائل آليات رت ظ ب الس ذا املجتمع،ل باسم  .عليھ

توقع جزاءات ات العقو قانون تضمن الصدد غذا بصفة لك املس ستغل ص ل ع

تكن لم ات العقو قانون قواعد أن إال ، املشروعة غ املنافسة أو التحايل أو الغش ق طر عن شرعية

، لك املس بحماية خاص قانون لسن للتدخل املشرع دفع مما لك للمس الالزمة ماية ا لتوف افية

ال من نوع لق لك املس أحوال بھ انظم م متعددة جوانب من ن واملنتج ن لك املس ن ب توازن

رقم القانون بمقت ذا و ، ي زا ا أو ي العقا انب املوافق 1430صفر29املؤرخ03-09ا

الغش25/02/2009ل وقمع لك املس بحماية زائية. املتعلق ا ماية ا ام أح املشرع نظم فكيف

ذا لك تك للمس ل ؟القانون؟و لك للمس شودة امل ماية ا لتوف زائية ا ليات ذه   في

ول الصنا:  املطلب و التجاري الغش ضد نائية ا ماية   .ا

م" وال الفاعل، عمل ا عل دخل ال ا فائد أو املواد طبيعة من غ أن شأنھ من فعل ل

غايتھ تحقيق يل س الفاعل ا إل أ ال ان.الوسيلة م قيمة أقل مواد بإحالل الغش يتم فقد

عليھ الغش إدخال يراد فيما ا م أع د. أخرى تز عليھ أخرى مواد إضافة أو املواد عض بإنقاص أو

حصر تحت تدخل ال ال الصور من ذلك وغ مفعولھ، من تقلل و كميتھ الغشاشون. من ن يتف حيث

ع صول با م أغراض لتحقيق ا باط مشروعةاست وغ طائلة اح   .14أر

سان بفعل الغش يقع لط–وقد ا أو النقصان أو ضافة حالة ون-كما ي وقد

ا لطبيع يجة ن السلعة فساد حال الشأن و كما سان، إرادة عن خارجية ألسباب الغش

ذلك غ و ن ا و البيض و وم   .ال

مة جر فإن ، حوال جميع خرو و مادي ما أحد ركنان ا ل   الغش

التالية. معنوي  فعال من فعل بأي املادي الركن يتحقق   :حيث

 السعة ع يطرأ الذي الفساد وكذلك فيھ، الشروع أو   .الغش

 الفاسدة أو املغشوشة املواد بيع أو للبيع الطرح أو   .العرض

 املــواد بيع أو الغرض لـذات العرض أو للبيع الفاسدةالطرح أو   .املغشوشــة

عن وذلك ي، و لك البيع حالة ح يتوافر املادي الركن ذا ،أن إليھ شارة تجدر وما

ال املغشوشة أو الفاسدة للسلع سبة بال ت ن ن شبكة خالل من للبيع الطرح أو العرض ق طر

الحقا لك املس إ   .تصل

ا ذه املعنوي الركن يتحقق بتوافركما مة إ–ر الفاعل إرادة انصراف أي الغش نية

الواقع ا ا أر بتوافر العلم مع نائية ا الواقعة   15.تحقيق
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العيوب بحقيقة لھ ج تصور الصعب من ي و لك البيع عقد امل أن ذلك إ أضف

بھ اصة ا املنتج أو بضاعتھ التقليد. ال حاالت كذلك، الغش ق ،و الصنا نتاج مراحل

لك للمس املضللة ة التجار العالمات تقليد   .وكذلك

ي الثا حتيال: املطلب أو داع ا مة جر من نائية ا ماية   .16ا

ال التا و ، طأ ا ه غ ليوقع ص ال ا ستخدم ال حتيالية الوسائل و داع ا

فيھ تتحقق ان يجب بل الكتمان فيھ املطلوبيكفي طأ ا ليحدث نفسھ ء ال ع تقع ممارسات

طبيعة ع ينصب قد داع فا منھ ، حقيقتھ غ ع ء ال ار إظ خالل من لك املس ع ؤثر و

السلعة ونات م أو مصدر املنتوج ون ي وأحيانا املنتوج وكمية نوع أو ة ر و ا ا خصائص أو

ا و أو  .البضاعة

طبقا رقمأما القانون وقمع25/02/2009املؤرخ03-09لنصوص لك املس بحماية املتعلق

والستون الثامنة املادة حددت فقد محاولة) 68(الغش، أو خداع مة ر املادي الركن عناصر ، منھ

تية باألفعال املتدخل بقيام لك املس    :خداع

داع  لك إ املسلمة املنتوجات كمية  ا م الكيل إ وتنصرف ، املس  وا

ل والعدد والقياس  التحديد يفيد ما و

نھ تم الذي غ منتوج سليم   عليھ املتفق غ منتوج سليم أي ، مسبقا عي

 .مسبقا

 املنتوج استعمال قابلية املتدخل يضمن أن يجب إذ ، املنتوج استعمال قابلية 

 . اجلھ اعدمن الذي للغرض

داع  خ  ا  املنتوج صالحية ومدد تار

داع   املنتوج من املنتظرة النتائج  ا

داع   .املنتوج الستعمال الالزمة حتياطات أو ستعمال طرق   ا

ط لم املشرع أن يالحظ كما  تب أن ش داع ع ي اق ا لك، ضرر  إ  إذ باملس

اب مجرد مة تقوم السابقة املادية فعال ارت ر ذلك ا مة ذه البعض صنف و ر ا ا  جرائم من بأ

طر س ا  .الضرر  جرائم من ول

التامة مة ر ا ع عقابھ بنفس داع ا محاولة مة جر ع عاقب ع. و املشرع نص وقد

داع ا محاولة أو داع ا مة جر نت اق إذا ة العقو شدد إذ داع، ا مة جر بخصوص مشدد ظرف

تية   :باألفعال

 مطابقة غ أو مزورة أخرى  بأدوات أو الكيل أو الوزن 
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 التغي أو الكيل أو الوزن أو املقدار أو التحليل عمليات  التغليط إ ترمي طرق  

 عن

ق  سية ادعاءات أو إشارات املنتوج م أو وزن أو تركيب  الغش طر  تدل

بات. شورات أو كت  .أخرى  عليمات أية أو بطاقات أو إعالنات أو معلقات أو شرات أو م

ل ون  ، السابقة فعال يرتكب متدخل ف مة مرتكبا ي داع ر ا  ا ل سيط ش ن  عندما أما ، ال  تق

شدد السابقة الظروف من أك أو بواحد ة ف مال دون  ، العقو مة لقيام املعنوي  الركن إ داع جر  ا

ع دراك القصد بھ و امل و مة يمثل الفعل أن ال ا معاقب جر  .عل

أ قد و ذا  - ج ألجل عامدا املوزع أو املنتج ي و  تنطوي  قد ال املضللة الدعاية إ ملنتجاتھ ال

ح من كب قدر تحقيق دف علمية مغالطات ع حيان عض  لك حساب ع الر  الذي املس

أ ما ذلك، ع مثلة ومن, الدعاية ذه تخدعھ ات إليھ ت  ع دعاية من املجففة لبان صناعة شر

ت شبكة ن ا ن ا أن تفيد وغ امل البديل  منتجا ن ال ن ع م لل  منظمة لدى الثابت أن ح

ة ن أن العاملية ال ا يموتون  الثالث العالم دول   خاصة طفال مالي  من و السنة قبل سنو

م ب أعمار م س   .17الصناعية لبان ع التغذية  اعتماد

، ت ن ن ق بطر ا وقوع يمكن النصب أو حتيال جرائم بأن ا، وغ ع الوقا ذه ش

ا ورا من املرجوة الفوائد و السلعة ملزايا املضللة الدعاية صورة ا ف حتيالية الطرق تمثل حيث

لك املس نقود ع يالء لالس قا   .18طر

الك س قانون أن نجد ذا عامل الصادر و1993الفر الغش تحارب نصوصا تضمن

فعال من ن طائفت النصوص تضم حيث لك املس حماية أجل من وذلك ا. املخادعة، تنظم ، و

يقاع121املواد ا شأ من ال تلك أو اذبة ال بالدعاية يقوم من ل عاقب و ا عد وما

ف. الغلط الثانية، الطائفة باملوادأما و213منظمة س، والتدل الغش ع عاقب و ا، عد وما

ن ات إحدى أو الغرامة أو س با عاقب املدلس أو الغش مرتكب أو املخادع فإن ن الطائفت كال

ن ت أخرى .العقو تكميلية ات عقو ما إل تضاف أن يمكن   .كما

املعامالت لك للمس ناية ا ماية ا ونيةصور   لك

ت ن ن خالل من البيع عقود لك للمس املة مت حماية ا باعتبار الصور ذه تمتاز

التالية حوال خاصة صفة   :و

 بيانات ع صول وا ونية لك التجارة مواقع إ املشروع غ الدخول فعل م تجر

لك   .املس
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 لك املس بيانات إتالف عند ي ا ا معاقبة انية العمديإم لإلتالف املقررة ة بالعقو

املنقولة، موال من ا باعتبار املعلومات و للبيانات سليم ال عد   للمنقوالت

 ،ونية لك التجارة مجال إ ا عل التعدي من ي و لك الدفع وسائل   حماية

 ،ـلك املس تخص ال ئتمانية البطاقة بيانات ع   التعدي

 املحررات ر اتزو ف طرفا لك املس ون ي ال ونية   .لك

أفعال م تجر شأن قاطعة نصوصا تضمنت ونية لك التجارة عات شر نجد فإننا وعليھ،

ونية لك التجارة عقد لك املس ة مص حماية دف ا   .عي

  : خاتمة

ا ا وتقدم ا شاط ة ك ع لك املس بحماية العناية ونإن ت اد ت ية، الغر لدول

عض سن أصبحت ا أ الدول، ذه ماية ا ذه بھ حظيت ما ل إذ ي، العر الوطن منعدمة

القانونية النصوص أصبحت عدما ت ن ن شبكة استعمال عن تبة امل رائم ا ة ملواج ن القوان

ا أمام الوقوف ع قادرة غ   . التقليدية

نر  الذي لمر ش خاصة زائري ا املشرع و عامة ي العر املشرع تدخل ضرورة معھ ى

املتقدمة الدول لك املس حماية مجال ة ار ا التطورات ملواكبة مسؤولية و جدية يب.أك ف

الكب شر ال القصور لعالج بالتدخل زائري ا ي, بمشرعنا و لك الرق التقدم بمسايرة

ديث ونية, ا لك املعامالت ينظم مستقل و امل قانون إصدار سراع ضرورة العقود, و و

نت ن ع ة ي, التجار و لك لك املس حماية يجعل, و املجال ذا شر ال الفراغ لالن

ديثة ا القضايا و املسائل تنظم ال القانونية ام ح ذه عا تا الوط   .املستجدةالقانون

  

وامش   : ال

الضیق ، كل شخص یتعاقد قصد إشباع حاجاتھ الشخصیة  ھیقصد بالمستھلك في مفھوم .1
والعائلیة ، ویقابلھ المستھلك المھني وھو الشخص الذي یعمل لمتطلبات مھنتھ فیقوم بتأجیر محل لممارسة 
التجارة أو یشتري سلعة بغرض إعادة بیعھا أو یقترض مال لتطویر وترقیة مؤسستھ ، إذن ھدف النشاط الذي 

 صنفھ ضمن المھنیین أو ضمن المستھلكینیقوم بھ ھو الذي ی

كل "االحتیال اإللكتروني بأنھ ھو /وتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة الغش .2
أنظر طارق ".سلوك غیر مشروع أو غیر أخالقي أو غیر مصرح بھ یتعلق بالمعالجة اآللیة للبیانات أو نقلھا

االستھالكي لدى المواطن السوري، مجلة جامعة الخیر، حمایة المستھلك ودورھا في رفع مستوى الوعي 
  .م2001دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد السابع عشر، العدد األول، 

فتعرف الغش أو , )Auditing and Assurance Standards Board, 2002(أما دراسة 
د من األفراد یرھق أو یتسبب في االحتیال على أنھ یتمثل في أي تصرف أو سلوك متعمد یحدث من فرد أو العدی

أعباء إضافیة على أیة أطراف أخرى نتیجة استخدام ممارسات غیر أخالقیة للحصول على میزة غیر عادلة أو 
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